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eða á annan sambærilegan hátt, að hluta eða  
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Formáli
 
Tilefni þessarar bókar er lokaverkefni til BA-prófs í 
þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. Markmiðið með 
sögunni er að varpa ljósi á það fjölbreytilega samfélag sem 
við búum í. Bókin er fyrst og fremst hugsuð sem skemmtileg 
ævintýrasaga fyrir börn en hefur einnig ákveðið fræðslugildi 
þar sem sögupersónurnar eru af ólíkum uppruna og búa við 
ólíkar aðstæður. Aftast í bókinni má finna umræðupunkta 
sem bent er á jafn óðum í köflunum, en þeim er ætlað að 
útskýra efni sögunnar nánar. Það er tilvalið fyrir foreldra 
að nýta bókina sem vettvang til að ræða mannlegan 
margbreytileika við börnin sín á meðan á lestrinum stendur.  
Ég vil einnig nota tækifærið og þakka öllum þeim sem 
gáfu mér góðar ábendingar við skrifin. Ykkar aðstoð var 
ómissandi. 

Virðum fjölbreytileikann og tökum honum opnum örmum.
Öll erum við ólík – sem betur fer!
  

Sigrún Ósk Jóhannesdóttir
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1. kafli
Nýr dagur

Það var fallegur morgunn í maí. Sólargeislarnir smeygðu 
sér inn í herbergið hans Ýmis og fuglarnir sungu 

hástöfum fyrir utan. Hann rumskaði við lætin í fuglunum 
og opnaði augun. 

-Vá hvað ég hlakka mikið til að komast í sumarfrí, hugsaði 
hann með sér og leit út um gluggann. Grasið var orðið 
fallega grænt og laufunum á trjánum fjölgaði með hverjum 
deginum. Ýmir leit á klukkuna og sá að það var kominn 
tími til að gera sig klárann fyrir skólann. Hann settist upp í 
rúminu og teygði úr sér. Geisp. 

-Pabbi, má ég fá hafragraut? kallaði hann fram á gang í von 
um að pabbi hans myndi svara. 

-Pabbi! 
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-Já, Ýmir, hvað viltu? Ég er inni í eldhúsi og heyri svo illa í 
þér. Komdu fram úr.

Hann teygði sig eftir fötunum sem hann hafði tekið til 
kvöldið áður. Það voru gulur stuttermabolur, peysa og 
stuttbuxur. Því næst sótti hann gervifæturna og smeygði 
þeim á stúfana. Þá var bara uppáhaldið hans eftir, mislitir 
sokkar. 

Hann hentist niður stigann og settist við eldhúsborðið. 
Heppnin var með honum þennan morguninn því pabbi var 
búin að setja hafragraut í skál fyrir hann. 

-Takk pabbi, sagði Ýmir og gæddi sér á grautnum. Hann 
vissi að hann þyrfti að borða kraftmikinn morgunverð því í 
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dag voru allir krakkarnir í þriðja bekk á leið í ferðalag.  
-Ertu örugglega með allt sem þú þarft fyrir ferðina, Ýmir? 

spurði pabbi hans á meðan hann kláraði að smyrja dýrindis 
hnetusmjörssamloku í nesti. 

-Já, ég held það. Ég setti allavega allt dótið í töskuna í gær. 
Svo bæti ég bara nestinu við núna. 

-Flott, sagði pabbi, lokaði nestisboxinu og rétti Ými. 
Gjörðu svo vel!

Ýmir fór upp í herbergið sitt og gekk frá nestinu í skóla-
töskuna. Síðan skokkaði hann aftur niður stigann, fór í 
útiskó og smellti léttum kossi á vangann á pabba sem beið 
við útidyrnar. Úti í garðinum mætti hann Lóu, kisunni sinni, 
og staldraði því stutt við til að klappa mjúkum feldinum. 

-Góða skemmtun í dag, kallaði pabbi á eftir honum út um 
dyrnar. 

-Takk, pabbi! 
Ýmir gekk af stað og Lóa kisa fylgdi 

honum í skólann og vanalega. 
Þegar Ýmir kom að skólanum sá 

hann að stórri rútu hafði verið lagt 
fyrir utan. Hann fann tilhlökkunina 
brjótast út og gat ekki beðið eftir því 
að eyða deginum úti í náttúrunni 
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með skólafélögum sínum. Ýmir gekk brosandi inn í skólann 
og rakleiðis að bekkjarstofunni. 

-Góðan daginn Ýmir, sagði Magnús, kennarinn hans, og  
bauð honum að setjast inn í stofu á meðan krakkarnir væru 
að tínast inn. 

-Hæ Dominik, hvað segiru gott? spurði Ýmir og settist 
hjá hárprúðum strák sem var önnum kafinn við að krota  
myndir í stílabók. Myndefni dagsins var spennandi ævintýri 
með hugrökkum riddurum og illvígum drekum.

Ýmir og Dominik hafa verið bestu vinir lengi en Dominik 
flutti til Íslands frá Póllandi með fjölskyldunni sinni þegar 
hann var tveggja ára. 

-Bara mjög gott, svaraði Dominik glaður í bragði.  
Ég hlakka rosalega til að fara í ferðina.

-Já, ég líka, sagði Ýmir. Ég vona bara að það verði sól.
-Jæja krakkar, sagði Magnús kennari hátt yfir bekkinn. Nú 

eru allir komnir og við ætlum að leggja af stað. Síðan reimaði 
hann á sig gönguskóna og smeygði gamalli leðurtösku yfir 
öxlina.

Vilt þú vita meira um Ými og gervifæturna hans?
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2. kafli
Vorferðin

Þegar allir krakkarnir voru sestir inn í rútuna var keyrt af 
stað. Rútan mjakaðist út af bílastæðinu við skólann og 

krakkarnir sem sátu aftast í rútunni byrjuðu strax að syngja 
öll helstu rútulögin.

Ýmir og Dominik sátu hlið við hlið í rútunni á leiðinni. 
Þeim fannst gaman að syngja til að byrja með en það varð 
fljótt svolítið þreytandi. Á endanum dó söngurinn út. 

-Hvað ætli við séum eiginlega að fara að gera í ferðinni? 
spurði Dominik hugsi. 

-Ætli við séum ekki að fara að skoða náttúruna, svaraði 
Ýmir og bætti við að honum finndist líklegt að þeir myndu 
þurfa að týna laufblöð. 

-Já, örugglega. Við erum alltaf að reyna að finna eitthvað í 
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náttúrunni til að föndra með, sagði Dominik. Kannski erum 
við samt bara að fara í leiki.

-Ég vona það, svaraði Ýmir og brosti. Hann elskaði allar 
íþróttir.

Um klukkustund síðar stöðvaðist rútan. Þau voru komin á 
áfangastað og krakkarnir bröltu út úr rútunni. 

-Hvar erum við eiginlega? spurði Dominik. 
-Kannski erum við komnir til Mars, sagði Ýmir og gaf frá 

sér furðulegt geimveruhljóð. Blíb blíb – blob blob.
-Haha! Vá, hvað það væri mikil snilld, sagði Dominik  

sposkur á svip. 
Þá heyrðist í Magnúsi kalla á hópinn:
-Komiði krakkar,   

við ætlum að byrja á því   
að safnast saman hérna í lautinni. 

Ýmir og Dominik gengu af stað samferða 
öðrum krökkum úr bekknum. Þar á meðal var Þóra. Hún 
var forvitin rauðhærð stelpa sem hafði greinilega nælt sér í 
nokkrar freknur í vorsólinni.

-Ýmir, er ekkert óþægilegt fyrir þig að labba á mölinni út af 
gervifótunum? spurði hún áhugasöm. 

-Jú jú, kannski smá, en örugglega ekkert meira en þér. 
Finnst þér óþægilegt að labba á möl Þóra?
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-Já, reyndar. Ég verð allavega mjög fljótt þreytt í fótunum. 
-Já, ég skil! En af hverju varstu að spá í þetta?
-Æ, fyrirgefðu Ýmir, ég er bara svo forvitin. Ég vildi frekar 

spyrja þig um fæturna heldur en að horfa bara og spá, þú 
veist?

-Já, það er líka miklu betra að spyrja en stara. Svo lengi 
sem þú spyrð ekki endalaust, svaraði Ýmir og brosti. 

Þegar krakkarnir voru komnir í lautina útskýrði Magnús að 
fyrir hádegi myndu þau fara í leiki. Síðan yrði borðað nesti 
og eftir hádegi ættu krakkarnir að safna hlutum í náttúrunni. 

-Safna laufum sem sagt, sagði Dominik við Ými og þeir 
hlógu. Alveg týpískt. 

Leikirnir fyrir hádegi voru fjölbreyttir. Farið var í allskonar 
boltaleiki og eltingaleiki. Ými og Dominik fannst lang 
skemmtilegast að fara í fótbolta, enda voru þeir báðir að æfa. 
Nokkrir strákar í hinum bekknum sendu þó aldrei á Ými. 
Þeir héldu að hann gæti ekki neitt af því að hann var með 
gervifætur. En það þýddi ekki að hann væri lélegri en hinir, 
það tók hann bara aðeins lengri tíma að verða góður. 

Þegar loks kom að nestistímanum voru krakkarnir orðnir 
sársvangir. 

-Pabbi gerir bestu samlokur í geiminum, sagði Ýmir og beit 
stóran bita af hnetusmjörssamlokunni. Hún var í uppáhaldi.
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Þegar nestistímanum lauk var krökkunum skipt í hópa fyrir 
náttúruleiðangurinn. Ýmir og Dominik lentu í hópi með 
Þóru og þremur öðrum stelpum: Sóleyju, Agnesi og Elínu. 
Sóley var klár stelpa sem fannst æðislegt að læra um allt milli 
himins og jarðar. Hún var ættleidd frá Namibíu þegar hún 
var lítil. Ljóshærðu tvíburasysturnar Agnes og Elín voru 
óaðskiljanlegar og alltaf til í að gera eitthvað skemmtilegt. 
Það virtist þó sem Elín hefði ekki alveg verið að fylgjast með 
þegar Magnús kennari útskýrði verkefni dagsins.

-Hvað var það aftur sem við áttum að gera? spurði hún.
-Við áttum að safna saman einhverju flottu sem við finnum 

í náttúrunni og setja það í þennan poka. Það má til dæmis 
vera laufblöð, könglar, steinar eða bara eitthvað annað kúl, 
svaraði Sóley. 

-Mig langar að leita að kanínum! Finnst þér kanínur ekki 
sætar? spurði Elín Agnesi systur sína sem kinkaði kolli. 

-Það hljómar vel! Komum krakkar, sagði Dominik og 
hópurinn gekk af stað. Þau ákváðu í sameiningu að skógurinn 
væri líklega skemmtilegur staður til að byrja að skoða. Þar 
væri eflaust hægt að finna ýmislegt flott til að setja í pokann. 

 
Tókst þú vel eftir því sem Ýmir sagði?
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3. kafli

Skógardísin

Sólargeislarnir stungu sér niður á milli greinanna og það 
var sem skógurinn glitraði í vorsólinni. 

-Þetta er greinlega töfraskógur, sagði Elín. Sjáið þið hvernig 
trén glitra?

Krakkarnir litu hugfangin upp í trén á fallegu geislana. 
Sólarljósið dansaði um í golunni og tvístraðist á  laufunum. 
Fjarlægur lækjarniður blandaðist við dularfullt hvísl trjánna, 
það var eins og skógurinn væri að tala við þau. Smám saman 
urðu raddirnar skýrari og blönduðust á undarlegan hátt 
saman við sólarljósið. Áður en krakkarnir vissu af sveif 
mikilfengleg skógardís yfir þeim. 

-Komiði sæl, sagði skógardísin mjúkri og draumkenndri 
röddu. 
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Krakkarnir litu hikandi á hvort annað. Þau trúðu ekki 
sínum eigin augum. 

Ég fagna komu ykkar í skóginn og býð ykkur innilega 
velkomin, hélt skógardísin áfram.

-Takk, sögðu krakkarnir í einum kór. 
-Ég verð þó að tilkynnna ykkur að þið komið á erfiðum 

tímum. Skógurinn er undir álögum og við þurfum á ykkar 
aðstoð að halda. Fuglarnir eru hættir að syngja og grasið er 
að deyja. Öll dýr skógarins eru í hættu. 

-Og hvað viltu að við gerum í því? spurði Þóra, sem þurfti 
að vera með allt á hreinu.
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-Ég þarf ykkar aðstoð við að leysa skóginn undan  
álögunum, svaraði skógardísin. Það er lítill hlutur falinn hér 
í skóginum sem veldur þeim. Ef dýr skógarins koma nálægt 
honum eru þau í bráðri hættu. Ég bið ykkur að finna hlutinn 
og fara með hann til síns heima. Getið þið það?

-Já, já, en hvaða hlutur er þetta? spurði Elín óþolinmóð.
-Það er ykkar að komast að. En þegar þið finnið  

hlutinn munið þið vita að hann á ekki heima hér. Um leið og 
skógardísin hafði lokið máli sínu hvarf hún inn í bleikt ský 
sem síðan gufaði upp. 

-Hvað haldið þið að skógardísin hafi verið að meina, spurði 
Elín.

-Ég veit ekki, svaraði Dominik og virtist ennþá vera að  
velta fyrir sér hvort þetta hefði gerst í alvörunni.

-Verðum við samt ekki að leita að hlutnum sem veldur 
álögunum? spurði Ýmir og nuddaði augun. Hann verkjaði í 
þau eftir að hafa horft í sólargeislana í kringum skógardísina. 

-Jú, ætli það ekki, svaraði Þóra. Ég er bara að spá hvar við 
eigum að byrja að leita. Við vitum ekkert hverju við eigum 
að leita að. 

-Höldum bara áfram að skoða skóginn og kannski finnum 
við þá hlutinn, sagði Elín. 

-Ókei, já! Það er sniðugt, sagði Ýmir og þau gengu af stað. 
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4. kafli
Óvænt árás

Ýmir gekk fremstur með Þóru sér við hlið, því næst 
komu Agnes og Elín en Dominik og Sóley gengu 

aftast. Agnes var orðin svolítið óörugg vegna þess að hún 
vissi ekki hvert þau væru að fara. Elín þekkti systur sína vel 
og reyndi því að útskýra fyrir henni hvað þau væru að gera 
og hvert ferðinni væri heitið, þótt hún vissi það ekki alveg 
sjálf. Það virtist samt hjálpa Agnesi að skilja aðstæður og 
hún varð rólegri.

Þrusk.
-Hvað var þetta? hvíslaði Dominik og snéri sér við.
-Hvað meinaru? spurði Sóley. 
-Bíðið krakkar, kallaði Dominik á hina krakkana sem  

gengu fyrir framan þau. Ég held ég hafi heyrt eitthvað.
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-Heyrt hvað? spurði Sóley.
-Sjáðu!
Dominik benti á staðinn þar sem þau höfðu komið inn 

í skóginn. Það virtist sem eitthvað væri að laumast milli 
trjánna sem gaf frá sér skrítið muldrandi hljóð. Ýmir kom 
hlaupandi til þeirra með hin á eftir sér:

-Hvað er þetta?
-Ég held þetta séu kanínur, sagði Elín og færði sig einu 

skrefi nær til að reyna að sjá verurnar betur. 
-Nei, þær gefa ekki frá sér svona hljóð, sagði Dominik 

ákveðinn. Augnabliki síðar tók hann andköf og hrópaði upp 
yfir sig:

-Þetta eru dríslar! Takið upp vopnin, við verðum að  
verjast! 

Nú var voðinn vís. Dominik hafði lesið um drísla í 
ævintýrabókum. Þeir voru ógnvekjandi undirheimaverur 
sem lögðu allt í rúst sem á vegi þeirra varð. Ef þeir myndu 
ná að fanga krakkana myndu þau þurfa að dúsa í dýflissum 
að eilífu.  

Dominik hljóp að stórum steini sem stóð rétt hjá þeim 
og dró upp úr honum risastórt sverð. Hinir krakkarnir litu 
forviða hvert á annað. Því næst gripu þau um beltin sín og 
drógu ýmist hnífa eða sverð úr slíðrum. Álagaskógurinn 
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hafði séð til þess að núna voru þau tilbúin að takast á við 
hvað sem er. Dríslarnir nálguðust óðfluga og krakkarnir 
settu sig í stöður.

-Hvað gerum við? spurði Elín smeik. Agnes tók í höndina 
á systur sinni og brosti til að hughreysta hana. Elín þakkaði 
Agnesi fyrir og brosti á móti, hún vissi að þær myndu alltaf 
passa upp á hvora aðra.

-Þeir eru að koma! kallaði Þóra og mundaði sverðið.
-Það er ekkert að óttast. Við stöndum saman og berjumst 

við þessa drísla, sagði Dominik og leiddi krakkana fram til 
orustu. 

Dríslarnir komu hlaupandi á miklum hraða og upp 
frá því hófst svakalegur bardagi. Krakkarnir stóðu 
í hring og dríslarnir hoppuðu og skræktu á þau.  
     Það var ógurlegur hávaði.

             -Ég tek þennan með bláu húfuna,   
   kallaði Ýmir og sveiflaði sverðinu  
          á móti stærsta dríslinum.

       -Hjálp! Það þarf einhver að hjálpa    
 mér. Agnes komdu, við þurfum    
  að berjast, kallaði Sóley og saman    

  börðust þær við fimm drísla með  
              ótrúlega stórar tennur. 
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Bardaginn hélt áfram og sífellt fleiri dríslar bættust í 
hópinn. Krökkunum varð fljótt ljóst að stríð við dríslana 
væri ekki rétta leiðin. Þau þurftu að finna uppá betri leið til 
að losna við þá.

-Þetta gengur ekki krakkar. Ég er orðin svo þreytt, kallaði 
Þóra og strauk svitann af enninu. 

-Já, við verðum að láta okkur detta eitthvað annað í hug, 
svaraði Elín. Allir verða að hugsa! Ertu með einhverja hug-
mynd Agnes? Við verðum að hætta að berjast við dríslana, 
en hvað gerum við í staðinn?

Agnes var ekki lengi að hugsa sig um. Hún tók upp 
samskiptamöppuna sína, sem hún var alltaf með á sér . 

Hún fletti milli blaðsíðna, fann réttu myndina og rétti 
systur sinni. Á myndinni voru nótur. Tónlist. 
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Dominik lá 
á jörðinni með  
dríslana yfir 
sér:  

-Ég er að gefast upp!  
Hvað gerum við?  

Agnes hafði oft séð 
það í bíómyndum að 
sögupersónurnar
spiluðu tónlist eða sungu 
fyrir ógnvænlegar skepnur. 
Það varð til þess að dýrin 
sofnuðu eða hurfu á brott. Það var þess virði að reyna. 

-Syngja? spurði Elín Agnesi, sem kinkaði kolli á móti.  
-Krakkar syngjum! kallaði Elín yfir hópinn.
-Ha? Syngja? spurði Ýmir ráðvilltur. 
-Hvaða lag? kallaði Sóley á móti. Við þurfum að vera fljót.
-Það skiptir ekki máli, kallaði Elín. Hvað með  

 maístjörnuna?
-Ókei, gerum það, svaraði Þóra og ræskti sig. Núna!

Ó hve létt er þitt skóhljóð, 
ó hve leingi ég beið þín...
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Viti menn. Um leið og krakkarnir byrjuðu að syngja ráku 
dríslarnir upp sársaukavein. Fallegur söngur barnanna 
sem nú barst um loftið var of mikið af hinu góða fyrir illu 
undirheimaverurnar. Dríslarnir tróðu fingrunum langt inn í 
eyrun til að reyna að dempa sönginn, en það dugði ekki til. 

-Sjáið krakkar! Þetta er að virka, hrópaði Þóra. 
Dríslarnir engdust um af óþægindum og hrökkluðust í 

burtu með hendurnar fyrir eyrunum. Krakkarnir héldu 
áfram að syngja þangað til dríslarnir voru horfnir úr augsýn. 

-Húrra! Húrra! hrópuðu þau af kæti. Þetta tókst!
-Agnes, þú ert nú meiri snillingurinn að fatta þet-

ta, sagði Ýmir og faðmaði Agnesi. Hún ýtti honum frá 
sér en brosti og sýndi honum myndina af nótunum.  
-Já, þetta virkaði, svaraði hann glaður í bragði. 
 

  

 

 
    Vilt þú vita meira um Agnesi og 

samskiptamöppuna?
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5. kafli

Hellirinn

Krakkarnir voru dauðþreyttir eftir bardagann við   
 dríslana. Þau vildu finna sér einhvern öruggan stað 

til að hvíla sig og safna kröftum áður en þau héldu áfram 
leitinni að álagahlutnum. Sóley sagðist hafa séð helli á 
leiðinni í skóginn fyrr um daginn og því ákváðu þau að fara 
þangað. Þegar þau voru komin að hellinum hentu þau sér 
niður í mjúkan mosann fyrir framan hellisopið. 

-Vá hvað það er gott að leggjast niður, sagði Ýmir og dæsti. 
Þau slökuðu á í svolitla stund og létu fara vel um sig í 

náttúrunni. Stuttu síðar varð Þóra forvitninni að bráð og 
ákvað að fara og skoða hellinn að innan.

-Kemur einhver með mér? spurði hún krakkana.
Dominik spratt á fætur og var spenntur fyrir því að sjá 



26

hvort eitthvað flott myndi leynast inni í hellinum. Þau áttu jú 
að vera að safna ýmsum hlutum úr náttúrunni fyrir skólann. 

-Agnes, vilt þú koma? spurði Þóra. Agnes leit á Elínu, sem 
kinkaði kolli og þær ákváðu að fara með. Ýmir og Sóley urðu 
eftir. 

Inni í hellinum var kolniða myrkur. Sem betur fer var 
Dominik með lítið vasaljós með sér því annars hefðu þau 
ekkert séð. 

-Við verðum að fara varlega, sagði Elín og hélt fast í hönd 
systur sinnar. 
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Hellirinn var miklu stærri en hann leit út fyrir að vera að 
utan. Dropar féllu úr loftinu í andlitin á krökkunum og hvert 
einasta hljóð bergmálaði um hellinn. 

-Vá hvað þetta er flott, sagði Þóra og fylgdi ljósinu sem 
Dominik lýsti um allan hellinn. Það glampaði á  fallegu 
dropasteinana, en einnig mátti sjá smá mosa og dreka.   
DREKA!

-Shh! Alveg þögn, sagði Dominik   
og tók nokkur skref aftur á bak.

Risastór dreki, alsettur marglitum  
fjöðrum, lá sofandi innst inni í hellinum. 
Krökkunum var mjög brugðið en þau héldu samt ró sinni 
og ákváðu skoða drekann betur. 

-Þið vitið að ef maður tekur fjöður af dreka þá má maður 
óska sér. Drekar eru nefninlega með töfrafjaðrir, hvíslaði 
Þóra spennt. 

-Í alvöru? Við verðum að ná einni, svaraði Elín og gerði sig 
líklega til að ganga að drekanum. 

-Nei, nei! Elín, ertu ekki í lagi? Við getum ekkert bara 
labbað að drekanum og tekið af honum fjaðrirnar, sagði 
Dominik og baðaði út höndunum. Við þurfum áætlun. 

Krakkarnir hófust nú handa við að skipuleggja hvernig 
best væri að ná töfrafjöður af drekanum. Í fyrsta lagi þyrftu 
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þau að fara mjög varlega og hafa alveg hljóð. Síðan ætlaði 
Dominik að ná í fjöðrina og á meðan áttu Elín og Agnes 
standa vörð um hellinn. Þóra fékk það hlutverk að fara út til 
Ýmis og Sóleyjar og segja þeim frá drekanum og áætluninni. 

Dominik passaði að hafa bara smá ljóstýru á vasaljósinu 
sínu til að vekja ekki drekann með birtunni. Hann tók lítil 
skref. Eitt í einu. Nú heyrði hann hrotur drekans og fann 
hárin á höndunum rísa. 

-Hvað ef hann étur mig? hugsaði Dominik með sér og fann 
hjartað slá hraðar í brjóstinu. Nú var hann var kominn alveg 
upp að drekanum. Það eina sem hann þurfti að gera var að 
velja eina fjöður og kippa henni af. Hann lyfti hendinni og 
leit yfir drekann. Auga. Risavaxið, opið auga. 

Drekinn var vaknaður og starði á Dominik. Hann starði til 
baka. Nú var aðeins eitt í stöðunni. 
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Dominik hrifsaði til sín eina fjöður og 
hljóp af stað. Drekinn öskraði.

-Flýið! hrópaði Dominik til 
Elínar og Agnesar sem biðu  

við hellismunann.  
Drekinn er  
vaknaður!

Þær horfðu 
óttaslegnar á 

hann og spruttu  
  á fætur.  

Ýmir, Sóley og Þóra 
heyrðu lætin innan úr 

hellinum og áttuðu sig 
strax á hvað hafði gerst. 

Krakkarnir hlupu 
eins og fætur 

toguðu. 
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Drekinn klöngraðist út úr hellinum á eftir þeim og hóf sig 
á loft. 

-Hvert eigum við að fara? kallaði Ýmir.
-Inn í skóginn! Hann veitir okkur skjól því drekinn kemst 

ekki inn á milli trjánna, svaraði Sóley.  
Drekinn nálgaðist krakkana hratt og gerði sig líklegan til 

að ráðast á Dominik. 
-Áfram krakkar, kallaði Þóra. Við erum alveg að verða 

komin.
Drekinn lækkaði flugið og gaf í. Hann teygði klærnar út og 

stakk sér niður eftir Dominik. 
Það mátti engu muna. Um leið og krakkarnir voru komnir 

í skjól trjánna heyrðu þau hávært brak og gífurlegt öskur. 
Skepnan hafði klesst á trén og fallið til jarðar. Krakkarnir 
voru hólpnir en héldu áfram að hlaupa inn í skóginn til að 
vera viss um að þau hefðu komist undan. Ýmir greip með sér 
lítinn og rauðan ferkantaðan hlut sem hann sá glitta í ofan 
í holu. Hann hugsaði með sér að eflaust gæti hann notað 
hlutinn til að föndra með í skólanum. 

Þau heyrðu öskur drekans fjarlægjast um leið og hann 
flaug aftur í átt að hellinum. 
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6. kafli
Konungur skógarins

Krakkarnir staðnæmdust skyndilega þegar við þeim    
 blasti óvenjuleg sjón.

Án þess að átta sig á því höfðu þau hlaupið beinustu leið 
inn á lítið afmarkað svæði í skóginum. Það sem var sérstakt 
við þennan stað voru kanínurnar. Það var fullt af þeim. Í einu 
horninu sat mjög stór og gömul kanína, íklædd fjólublárri 
flauels skikkju. 

-Hvert erum við nú komin? spurði Elín.
Krakkarnir horfðu ringluð hvert á 

annað og svo aftur á kanínurnar.
-Verið velkomin, sagði gamla kanínan 

hásri röddu. Komið endilega nær. 
Krakkarnir færðu sig hikandi nær gömlu kanínunni.
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-Hver ert þú eiginlega? spurði Ýmir móður eftir hlaupin 
frá drekanum. 

-Ég er Kristófer Kanínus, konungur skógarins. 

-Ég fylgdist með ykkur flýja frá drekanum og leiddi  
ykkur hingað á minn fund. Mér skilst að skógardísin hafi 
falið ykkur það verkefni að leysa skóginn undan álögunum, 
er það rétt?

-Já, herra Kanínus, en ég er hræddur um að við höfum ekki 
fundið álagahlutinn, svaraði Ýmir afsakandi. 

-Ég myndi ekki vera svo viss um það, sagði kanínu-
kóngurinn og glotti. 

Krakkarnir höfðu ekki hugmynd um hvað kanínan var að 
meina en hlustuðu áfram.
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-Það er ykkur að þakka að skógurinn verður nú heill á ný og 
til að sýna fram á þakklæti okkar vil ég veita ykkur verðlaun.

-Vá, frábært! Hvernig verðlaun? spurði Þóra forvitin.
-Abbababb! Hægan stúlka góð. Þið verðið sæmd heiðurs-

orðu skógarins og fáið af því tilefni fágætan demant til að 
eiga sem vott um afrek ykkar. 

-Kúl, sagði Dominik spenntur. Ég er tilbúinn!
-Áður en þið fáið demantana verð ég þó að sannreyna 

ágæti ykkar. Ég mun leggja fyrir ykkur þrjár gátur sem þið 
verðið að leysa. Þið fáið aðeins eitt tækifæri við hverja gátu 
og því verðið þið að vinna vel saman. Eruð þið tilbúin? 

Krakkarnir vissu ekki við hverju þau áttu að búast. Þau 
voru samt viss um að þau gætu svarað gátunum þar sem þau 
voru öll svo mismunandi.

-Við erum tilbúin, svaraði Ýmir fyrir hönd hópsins. 
Kanínukóngurinn setti sig í stöður. 
-Hér kemur þá fyrsta gátan: Hvað hefur eitt auga en getur 

þó ekki séð?
Þóra sagðist hafa heyrt gátuna áður og reyndi eins og hún 

gat að rifja upp svarið. Amma hennar hafði nefnilega gaman 
af því að leggja fyrir hana gátur. 

-Eitt auga sem sér ekki, hugsaði hún með sér. Þetta var  
hlutur, ekki manneskja eða dýr. Stuttu seinna kom svarið:
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       -Það er nál! sagði hún stolt.   
  Nálar eru bara með eitt auga sem   

 þráðurinn fer í gegnum. 
Kanínus konungur var ekki sáttur 

og fussaði yfir því hversu fljót börnin 
voru að leysa gátuna. Hann var þó 
ekki lengi að koma með næstu gátu:

-Læknir og strákur eru að veiða. 
Strákurinn er sonur læknisins 
en læknirinn er ekki faðir stráksins. 
 Hver er læknirinn?  

Krökkunum fannst þetta mun erfiðari 
gáta. Hvað var konungurinn eiginlega að 

meina? Strákurinn var sonur læknisins en læknirinn var ekki 
pabbinn. Þau hugsuðu sig vandlega um. 

Allt í einu sagði Sóley: Ég er dóttir læknis. Mamma mín er 
læknir en ekki pabbi minn. Gæti það verið svarið? 

Krakkarnir litu hvert á annað og þau voru viss um að þetta 
hlyti að vera rétt. 

-Svarið er mamman, sagði Sóley við Kanínus konung sem 
varð steinhissa. Hann hafði ekki átt von á því að krakkarnir 
myndu vinna svona vel saman. Þau höfðu nú þegar leyst 
tvær gátur og því var aðeins ein eftir. 
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Kóngurinn lagði höfuðið í bleyti og eftir smá stund hafði 
hann fundið eina erfiða:

-Hver er það sem læðist lágt,  
 stundum líka slæðist hátt?   
Yrði mörgum æði bágt,   
opin ef ei stæði gátt?

Það ríkti grafarþögn  
 í skóginum í smá stund.   
Síðan heyrðist í Þóru:

-Hvað þýðir gátt eiginlega? 
-Það er hurð. Eins og gáttaþefur  

 jólasveinn, þú veist? svaraði Sóley. 
Krakkarnir rifjuðu gátuna upp saman.

Kanínan spurði um eitthvað sem læddist lágt en svifi líka 
hátt upp. 

-Gæti það verið vindurinn? spurði Ýmir eftir að hafa  
hugsað sig vel um. 

Kristófer Kanínus glotti. 
-Shh, Ýmir við fáum bara eitt tækifæri, sagði Þóra og snéri 

Ými aftur inn í hringinn.
Þau þurftu að hugsa sig vel um áður en þau gæfu kanínunni 

sitt lokasvar. Þeim langaði virkilega mikið í þessa demanta.
–Yrði mörgum æði bágt, opin ef ei stæði gátt. Sem sagt fólk 
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gæti orðið mjög veikt ef hurðin væri ekki opin þar sem þetta 
fyrirbæri er inni, sagði Sóley. Það sveimar um bæði hátt uppi 
og lágt niðri.

-Hey, ég veit, ég veit! kallaði Ýmir á ný. Þetta er reykur 
krakkar! Ef maður er fastur inni þar sem er reykur þá getur 
maður fengið eitrun og dáið. Reykurinn sveimar út um allt, 
bæði hátt uppi og lágt niðri. 

-Erum við öll sammála um þetta? spurði Sóley.   
   Krakkarnir  kinkuðu kolli.

-Við höfum svar, sagði Ýmir við   
     kanínukónginn. 

-Lát heyra,   
       svaraði konungurinn. 

-Þetta er reykur!
Kristófer Kanínus var 
brugðið. Þetta var í fyrsta 
skipti sem einhverjum 

hafði tekist að leysa allar 
gáturnar hans. 

-Það er greinilegt að ég 
verð að finna mér nýjar 
gátur, sagði kóngurinn 

og hló. En þið stóðuð 
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ykkur með prýði og því sæmi ég ykkur hér með heiðursorðu 
skógarins. Takið við demöntunum og farið í friði. En munið 
að taka allt með ykkur sem þið hafið fengið í skóginum í 
dag, þá fyrst mun álögunum aflétt. 

Tókst þú eftir því hvað krakkarnir unnu vel saman?
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7. kafli

Álögunum aflétt

Hvar eruð þið krakkar? Agnes? Ýmir?   
 Krakkarnir hrukku við. Þau áttuðu sig á að þau höfðu 

verið heillengi inni í skóginum og líklega væri þetta Magnús 
kennari að kalla á þau. Kanínurnar voru á bak og burt. 
Krakkarnir gengu til baka sömu leið og þau höfðu komið 
inn í skóginn. Magnús beið eftir þeim fyrir utan skóginn og 
virtist feginn að sjá þau.

-Hvar hafið þið verið? spurði hann og setti hendur á 
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mjaðmir. Hann hafði leitað að krökkunum í svolitla 
stund og var orðinn áhyggjufullur. 

-Við vorum bara að leika okkur í skóginum, 
svaraði Ýmir og brosti til hinna krakkan-
na. Þau brostu á móti.

Magnús gat ekki annað en brosað 
líka þar sem krakkarnir voru öll heil á 
húfi og virtust hafa skemmt sér vel.

-Jæja, komið þið þá. Það er tími 
til að fara heim. Hvernig gekk 
ykkur að safna í pokann?

Krakkarnir litu ringluð á hvort 
annað. Þau höfðu steingleymt að safna einhverju í pokann 
til að taka með í skólann. Dominik lyfti pokanum upp og 
sýndi Magnúsi.  
Í pokanum voru nokkrar  
misstórar trjágreinar, sex steinar, eitt stórt laufblað og 
svalaferna. 

-Er þetta allt og sumt? spurði Magnús.
-Hver tók eiginlega svalafernuna? spurði Þóra hneyksluð.
Það leið smá stund áður en Ýmir áttaði sig. 
-Ætli það hafi ekki verið ég, sagði Ýmir og teygði höndina 

ofan í pokann. Hann náði í tómu svalafernuna og gekk 
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rakleiðis með hana til síns heima; í ruslið. Um leið og fernan 
féll á botn ruslatunnunnar var sem heimurinn hefði lifnað 
við. Stórfenglegur fuglasöngur fyllti loftið og grasið rétti úr 
sér, skærgrænt á litinn. 

-Hlustið bara. Fuglar skógarins syngja á ný. Fernan hlýtur 
að vera álagahluturinn sem mengaði skóginn, sagði Ýmir. 

-Við björguðum skóginum, sagði Þóra. Húrra fyrir okkur!
-Vá, hvað við erum flott krakkar, sagði Sóley. Allir lögðu 

sitt af mörkum og okkur tókst þetta!
Magnús kennari hafði ekki hugmynd um hvað 

krakkarnir voru að tala en ákvað að taka þátt í 
fögnuðinum.

-Já, krakkar. Þið hafið kannski ekki fyllt pokann af 
föndurdóti en það er 

heldur ekki 
þ a ð 
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sem skiptir mestu máli. Mér finnst mun skemmtilegra að 
sjá hversu góðir vinir þið eruð eftir daginn. Nú skulum við 
koma heim. 

Af hverju olli svalafernan álögunum á skóginn?
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8. kafli

Það er gott að eiga góða vini

Dagurinn var að kvöldi kominn og Ýmir var lagstur 
upp í rúm.  Hann gat ekki hætt að hugsa um ævintýri 

dagsins. Þetta hafði verið ótrúlega skemmtileg ferð. Ýmir 
velti því einnig fyrir sér sem Magnús kennari hafði sagt 
um að krakkarnir væru orðnir svo góðir vinir eftir daginn. 
Það var alveg rétt hjá honum, jafnvel þótt þau væru öll 
svo ólík! Dominik var pólskur fótboltasnillingur og Sóley 
sem var frá Namibíu elskaði að lesa um öll heimsins mál. 
Tvíburasysturnar Elín og Agnes voru eins og skugginn af 
hvor annarri og síðast en ekki síst hún Þóra, sem þurfti alltaf 
að vera með sitt á hreinu.

-En fyrst og fremst eru þau öll vinir mínir, hugsaði Ýmir 
með sér og sveif á vit ævintýranna í draumaheimi. 
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                Til umhugsunar

1. kafli - Nýr dagur
Vilt þú vita meira um Ými og gervifæturna hans?
Þegar Ýmir fæddist vantaði á hann báða fætur fyrir neðan hné. 
Þess vegna voru mótaðir á hann stúfar sem passa í gervifætur. 
Ýmir á þrjár tegundir af gervifótum: göngufætur, sem hann 
notar dags daglega, sundfætur og fjaðrir, sem eru hlaupafætur.  
Þekkir þú einhvern sem er með gerviútlim eða aðra fötlun?

2. kafli - Vorferðin
Tókst þú vel eftir því sem Ýmir sagði?
Ýmir sagði við Þóru að það væri alltaf betra að spyrja en að 
stara. Þóra gerði því alveg rétt þegar hún spurði hann út  í 
gervifæturna. Maður verður samt að taka tillit til annarra og 
spyrja ekki of margra spurninga, þó maður sé forvitinn.

Í fótboltaleiknum fannst Ými leiðinlegt að strákarnir sendu 
ekki á hann. Þó hann sé með gervifætur er hann ekki lélegur. 
Það tekur hann bara aðeins lengri tíma að verða góður.  Allir 
þurfa að æfa sig til að verða góðir í einhverju, er það ekki? 



45

4. kafli - Óvænt árás
Vilt þú vita meira um Agnesi og samskiptamöppuna?
Agnes er einhverf stelpa sem á auk þess erfitt með að tjá sig. 
Þess vegna notar hún samskiptamöppu sem hún er alltaf 
með á sér. Í samskiptamöppunni eru alls konar myndir af 
hlutum og athöfnum, en Agnes notar myndir og tákn 
í staðinn fyrir talmál. Í möppunni hennar er til dæmis 
mynd af nótum    og þá mynd sýnir hún þegar hún vill 
syngja eða hlusta á tónlist.
Þekkir þú einhvern sem er einhverfur?   
Þekkir þú einhvern sem notar ekki talmál til að tjá sig?

6. kafli - Konungur skógarins
Tókst þú eftir því hvað krakkarnir unnu vel saman?
Í gegnum söguna hafa krakkarnir mætt hinum ótrúlegustu 
ævintýraverum. Þegar þau mættu dríslunum í skóginum 
þurftu þau að standa saman og verja sig. Eftir að hafa flúið frá 
drekanum þurftu þau síðan að leysa gátur kanínukóngsins. 
Krakkarnir þurftu að skipuleggja sig vel og á endanum tókst 
þeim að leysa gáturnar. Góð samvinna var lykilatriðið og 
allir lögðu sitt af mörkum á sinn hátt. 
Hvernig gengur þér að vinna með öðrum krökkum?
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7. kafli - Álögunum aflétt
Af hverju olli svalafernan álögunum á skóginn?
Svalaferna er rusl og allt rusl á heima í ruslafötu. Fernan var 
ofan í holu í skóginum af því að einhver hafði skilið hana eftir. 
Þar sem svalaferna er ekki hluti af náttúrunni vildi skógurinn 
losna við hana. Það var því gott að Ýmir fann ruslið og 
gat komið því á réttan stað. Allir verða að hjálpast að og 
muna að henda rusli í ruslafötu eða endurvinnslutunnu. 
Þannig pössum við saman uppá umhverfið okkar.   
Ertu ekki sammála?  Flokkar þú ruslið þitt?

Að lokum

Nú hefur þú fengið að kynnast Ými og vinum hans. Eins og 
þú kannski tókst eftir þá eru þau öll mjög ólík en eiga samt 
svo margt sameiginlegt. Þau búa öll á Íslandi, jafnvel þótt 
Dominik og Sóley hafi fæðst í útlöndum. Þau geta leikið sér, 
unnið vel saman og notið þess að vera góðir vinir. Allir taka 
tilllit til hvers annars og fjölbreytileikinn fær að njóta sín. 
Munum að dæma fólk ekki eftir útlitinu - það er innihaldið 
sem skiptir máli!


